
‘Je kent de motivator wel: denk ‘Out of the Box’!
Maar wat is die ‘Box’ en hoe ben je daarin gekomen?

En uhhh, klopt die wel? Nee natuurlijk niet! 
Sterker nog, het is een oproep om vooral te blijven denken zoals je al dacht.

Oefff, en dat in een snel veranderende wereld. Of beter gezegd: een snel willende veranderende wereld.
Zal ik je een geheimpje vertellen die je al wist?

Er verandert heel weinig tot niets als niemand zijn/haar/het denken verandert.

Zullen we een uurtje of langer doordenken en je creatieve denkvermogen triggeren?’
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Charles R. Hale 
“Communicatie is alles en alles is communicatie.” Deze uitspraak zegt precies 
waar het Charles Hale om gaat. Inmiddels gaat hij door het leven als  
freelance Brand Strategy & Activation Director & Creative Thinking Coach  
en kun je hem vinden op uiteenlopende plekken binnen en buiten de  
reclamebranche. Daarnaast is hij de auteur van ‘Ontgrendel je creativiteit’. 

Charles stoomde als designer de carrièreladder op naar leading creatieve  
functies binnen toonaangevende reclamebureaus, (waaronder TBWA, Ogilvy, 
Saatchi, Red Cell Not just film, Rapp Collins, .Bone - internet,  
Ubachs Wisbrun, Koense&Severein en New Genes), ook voor hun internationale 
merken. Daarna kreeg hij de smaak te pakken en was een decennium lang actief 
als interimconsultant en hielp bureaus om bedrijven te verleiden het roer om te 
gooien. Charles is in zijn element als hij zich kan bezighouden met het definiëren 
van merkpositionering, onderscheidend vermogen en het creëren van  
innovatieve, aanstekelijke en activerende proposities. Zoals hij zelf zegt, door 
bruggen te slaan tussen disciplines, media, technologie, kennis en kunde kom je 
tot next-level oplossingen die zowel intern als extern werken.  
Door te werken aan de transformatie van consumenten naar klant, en naar  
merkambassadeur creëer je uiteindelijk meer merkwaarde. 

Als docent, trainer en coach helpt hij nu organisaties om een creatieve(re) cultuur 
te ontwikkelen, waarbij hij die unieke combinatie van inzichten, methodes inzet om 
verandering en transitie te versnellen. 

Charles heeft als creatief leider veel mensen begeleid naar hun  
creatieve intelligentie. Op zowel persoonlijk als professioneel niveau. 

Dit leidde uiteindelijk tot allerlei werkvormen en platforms om zijn filosofie  
uit te dragen, waarbij zijn boek ‘Ontgrendel je Creativiteit’ in 50 pagina’s zijn  
doelstelling samenvat.  
De ondertitel ‘het is makkelijker dan je denkt’ is een doordenker.

Boek vandaag nog de live creative trigger talk van Charles Hale!  
Ga naar: creatingcreativeculture.com/triggertalkslive

Charles Hale schudt aan je denken  
met triggerende inzichten, quotes, een filosofie, 

eye-openers en uitdagingen.

Creative Trigger-Talks Live
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